
ANEKS A:PRZYGOTOWANIE DO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO W BUENOS AIRES 2018. 

 
*Poniższe informacje są skierowane do Narodowych Rad Wykonawczych i Delegatów, którzy są 
zaangażowani we wspólne przygotowanie światowego zgromadzenia. 

Temat: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego darem dla Kościoła i świata 
„Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!" (Mk 6,38) 
 

 Łaska, o którą prosimy 
"Pragniemy większej głębi oraz integracji w przeżywaniu charyzmatu Wspólnoty Życia 
Chrześcijańskiego we współczesnym świecie" 

 Termin: 22-31 lipca 2018 (przyjazd 21 lipca, wyjazd 1 sierpnia) 

 Miejsce: Centrum Loyola, San Miguel, Buenos Aires, Argentyna 
 

INFORMACJE  O PROGRAMIE 

 
Dziesięć dni Zgromadzenia Ogólnego w Buenos Aires będzie zbudowane wokół procesu 
wspólnotowego rozeznania, gdzie jako Zgromadzenie, będziemy prosić o łaskę pogłębienia i integracji 
w przeżywaniu naszego charyzmatu w dzisiejszym świecie. 
 

 Sprawozdanie Rady Wykonawczej Wspólnoty Światowej i kilka kluczowych prezentacji, a także 
spotkanie z kościołem lokalnym będą ramą dla chwil modlitwy, duchowych dialogów 
i rozeznawania wspólnotowego, które Zgromadzenie podejmie. Proces ten będzie wypełniał 
większość dni Zgromadzenia i będzie charakteryzował się otwartością na pewną elastyczność 
ze względu na poruszenia, które będziemy odczuwać i na które będziemy odpowiadać w tych 
dniach. 

 Ważne jest również, aby zauważyć, że dzień piąty będzie Dniem Otwartym Zgromadzenia 
Światowego. Odwiedzający członkowie WŻCh są zaproszeni do wzięcia udziału w życiu 
Zgromadzenia i Wspólnoty Światowej. 

 Końcowe dni Zgromadzenia będą poświęcone zarządzaniu Wspólnotą Światową, zmianom 
w Zasadach Ogólnych, przyjęciu budżetu oraz wyborom. 

 

PRZYSTĄPIENIE DO PROCEDURY ZGROMADZENIA 

 
Są dwie najważniejsze rzeczy, które delegaci powinni ze sobą zabrać, by wejść w proces 
Zgromadzenia: 1) fundamentalną znajomość tożsamości WŻCh i jej historii i 2) owoce procesu 
przygotowawczego (w obu przypadkach ze wspólnot narodowych i z życia osobistego) wskazywane 
mailowo w ciągu ostatniego roku przez Światową Radę Wykonawczą. Linki do tych źródeł są rozesłane 
poniżej. 
 

Źródło Link 

Zasady Ogólne Wspólnoty Życia 
Chrześcijańskiego 

http://bit.ly/GP-GN 

Progressio Supplement 56: Charyzmat WŻCh http://bit.ly/CLC-Charism 

Progressio Supplement 69: 450 lat Świeckich 
Wspólnot Ignacjańskich 1563-2013 

http://bit.ly/Supplement69 + historia ostatnich lat 
Annex: http://bit.ly/CVX-Cronograma 

List Prezydenta z 2017 r. – Konwokacja http://bit.ly/Convocation-enPDF 

Projects 168: Nasze następne Światowe 
Zgromadzenie -“Świętowanie, umocnienie i 

http://bit.ly/Projects168-PDF 

http://bit.ly/GP-GN
http://bit.ly/CLC-Charism
http://bit.ly/Supplement69
http://bit.ly/CVX-Cronograma
http://bit.ly/Convocation-enPDF
http://bit.ly/Projects168-PDF


Źródło Link 

odnowa WŻCh“ 

Projects 169: Światowy Dzień WŻCh w 2018r.- 
„Troszcząc się o dar, dzieląc się jeszcze bardziej 
szczodrze i radośnie“ 

http://bit.ly/Projets169-PDF 

 
ZMIANY W ZASADACH OGÓLNYCH I NORMACH OGÓLNYCH WŻCh 
 
Poniższe aneksy zawierają propozycje zmian w Zasadach Ogólnych i Normach Ogólnych WŻCh, dla 
zaopiniowania i oceny przez wspólnoty narodowe i delegatów: 
 

 Aneks B: Proponowana zmiana w Normie Ogólnej 21( od Światowej Rady Wykonawczej) 

 Aneks C: Proponowana zmiana w Zasadzie Ogólnej 6( z Austrii) 

 Aneks D:  Proponowana zmiana w Zasadzie Ogólnej 12b ( z Filipin) 

 Aneks E: Proponowana rewizja Zasad Ogólnych ( z Kanady Angielskiej) 
 
 
KANDYDACI DO ŚWIATOWEJ RADY  WYKONAWCZEJ 
 
Aneks F zawiera listę kandydatów oraz linki do istniejących profili. Prosimy zwrócić uwagę na to, że 
informacje te zawierają dane poufne i nie są przeznaczone do publikowania. 
 
OBSŁUGA przez zespół ARUPA 
 
Zespół gospodarzy ARUPA (Argentyna – Urugwaj - Paragwaj) jest w stałym kontakcie z delegatami, 
przy rejestracji, obsłudze logistycznej, odpowiadaniu na zapytania i uwagi na temat  światowego 
zgromadzenia. Są dostępni pod adresem: arupasecretaria@gmail.com. 
 
Strona Zgromadzenia Światowego wkrótce będzie dostępna. To będzie zakomunikowane wspólnotom 
narodowym i delegatom, jak tylko się pojawi w internecie. Będzie zawierała uaktualnione zasoby dla 
delegatów oraz miejsce do  uczestnictwa w zgromadzeniu nie tylko dla delegatów, lecz dla wszystkich 
członków światowego WŻCh. 
 
TERMINY: 

 30 kwietnia: końcowa rejestracja uczestników Zgromadzenia Ogólnego (jak podaje zespół 
ARUPA) 

 Maj: końcowa informacja Światowej Rady Wykonawczej zawierająca Sprawozdanie ExCo i 
Raport Finansowy/Rachunkowość. 

 21 lipca: przyjazd uczestników 

 22-31 lipca: Zgromadzenie Światowe w Buenos Aires 

 26 lipca: piąty dzień Zgromadzenia Ogólnego - Dzień Otwarty (członkowie WŻCh są zaproszeni 
do udziału) 

 

http://bit.ly/Projets169-PDF
mailto:arupasecretaria@gmail.com

